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 (10) 2012جوان  –(02)ع/سداسية محّكمة ادــمجلة االجتهحقوق: د الــمعه

 اإلطار القانوني للتعبير عن اإلرادة في العقود المبرمة عبر االنترنت
 د. كيسي زهيرة                                                

 عي لتامنغست المركز الجام
S 

إٕ يًذلانٞ طبٝع١ خاق١ بايٓػب١ يًعكٛز إدل١َ عدل ا٭ْذلْت 

ْٛطا يػٝاب ايعٓاقط إاز١ٜ ايتكًٝس١ٜ اييت ّهٔ َٔ خ٬شلا ايتعبرل عٔ 

اٱضاز٠, سٝح ٜهٕٛ ططؾا ع١ًُٝ ايتعبرل عٔ اٱضاز٠ َتباعسٜٔ, عٝح ٜتِ 

ات قطض بًػ١ بطف١ٝ ا٫يتكا٤ بُٝٓٗا َٔ خ٬ٍ بطْاَر ْٛاّ َعاؾ١ َعًَٛ

َع١ٓٝ ع٢ً دٗاظ اؿاغٛب, ٜٚهٕٛ َڀطٚسا ي٬غتعُاٍ عدل ؾبه١ 

 ا٭ْذلْت. 

RESUME: 
 le consentement dans les contras conclus sur internet  est de nature 
spécifique vue  l'absence d'éléments matériels traditionnels  dans 
lesquelles on peut exprimer la volonté, où les parties sont  éloignés, 
mais il se rencontrent par le bié  d’un  logiciel de traitement de système 
d'information édité  d’ un  langage de programme spécifique sur 
l’ordinateur,  et qui est exposé pour l’utilisation sur Internet. 

 
ٜػتًعّ ايكإْٛ يكٝاّ ايعكس تٛاؾط ايذلانٞ أ٫ٚ, ٜٚتڀًب 

يٛدٛز ايذلانٞ إٔ تٛدس إضاز٠ ٜعتس بٗا ايكإْٛ يس٣ نٌ َٔ إتعاقسٜٔ, 

 ثِ إٔ تتذ٘ ٖصٙ اٱضاز٠ إٍ إسساخ أثط قاْْٛٞ.

إٕ اػاٙ اٱضاز٠ ٱسساخ ا٭ثط ايكاْْٛٞ ٜعس ٗ سس شات٘ َػأي١ 

إشا مت اٱع٬ٕ عٓٗا, ٚشيو َا ٜتِ بايتعبرل  باط١ٝٓ ٫ ٜع٢ٓ بٗا ايكإْٛ إ٫

عٔ اٱضاز٠. ؾايتعبرل إشا؛ ٖٛ َٛٗط اٱضاز٠ اـاضدٞ إًُٛؽ, ٚعًٝ٘ ؾإٕ 

ايتعبرل عٔ اٱضاز٠ ٖٛ إع٬ٕ عٔ إضاز٠ تتذ٘ إٍ إسساخ أثط قاْْٛٞ, ٖٚصا 

اٱع٬ٕ ٜتدص عس٠ أؾهاٍ ؾكس ٜهٕٛ إهابا ٚقس ٜهٕٛ قب٫ٛ
(1)

. ٕٚا نإ 

دلّ عدل ا٫ْذلْت ٜٓعكس غايبا ٗ إطاض ايتذاض٠ اٱيهذل١ْٝٚ, ؾإْ٘ ايعكس إ

 ٜٓسضز َٔ ايٓاس١ٝ ايتؿطٜع١ٝ ٗ طا٥ؿ١ ايعكٛز اييت تدلّ عٔ بعس.



(11) 

 (02) االجتهـــاد العدد  قسم الدراسات القانونية والشرعية... 

 الجزائر -ستغمناتلركز الجامعي الم معهد الحقـــــــــــــــــوق  ؛االجتهــــادمجلة  

إٕ يًذلانٞ طبٝع١ خاق١ بايٓػب١ يًعكٛز إدل١َ عدل ا٫ْذلْت 

ْٛطا يػٝاب ايعٓاقط إاز١ٜ ايتكًٝس١ٜ اييت ّهٔ َٔ خ٬شلا ايتعبرل عٔ 

ز٠, سٝح ٜهٕٛ ططؾا ع١ًُٝ ايتعبرل عٔ اٱضاز٠ َتباعسٜٔ, عٝح ٜتِ اٱضا

ا٫يتكا٤ بُٝٓٗا َٔ خ٬ٍ بطْاَر ْٛاّ َعاؾ١ َعًَٛات قطض بًػ١ بطف١ٝ 

َع١ٓٝ ع٢ً دٗاظ اؿاغٛب, ٜٚهٕٛ َڀطٚسا ي٬غتعُاٍ عدل ؾبه١ 

ا٫ْذلْت
(2)

. ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ غٓعاجل َٔ خ٬ٍ ٖصا ايبشح إٛانٝ  

 اٯت١ٝ:

 : قٛض ايتعبرل عٔ اٱضاز٠ عدل ا٫ْذلْت.املبشح األٔه

 : ز٫ي١ ايػهٛت ٗ ايعكٛز اييت ؼسخ بٛاغڀ١.املبشح الجاٌ٘

: ؼسٜس ايٛقت ٚإهإ ايصٟ ٜٓتر ؾُٝٗا ايتعبرل عٔ اٱضاز٠ املبشح الجالح

 أثطٙ.   

 املبشح األٔه: ؾٕز التعبري عَ اإلزادٚ عرب االٌرتٌت.

"ايتعبرل  َٔ ايكإْٛ إسْٞ اؾعا٥طٟ ع٢ً إٔ: يكس ْكت إاز٠ 

عٔ اٱضاز٠ ٜهٕٛ بايًؿٜ, ٚبايهتاب١ أٚ باٱؾاض٠ إتساٚي١ عطؾا نُا ٜهٕٛ 

باؽاش َٛقـ ٫ ٜسع أٟ ؾو ٗ ز٫يت٘ ع٢ً َككٛز قاسب٘". سػب ٖصا 

ايٓل ٜكح إٔ ٜهٕٛ ايتعبرل عٔ اٱضاز٠ قطوا, نُا ّهٔ إٔ ٜهٕٛ 

هابا َٔ أسس إتعاقسٜٔ أٚ قب٫ٛ َٔ إتعاقس نُٓٝا, غٛا٤ نإ شيو إ

 اٯخط. 

ٚٗ شيو ٜعس ايبعض إٔ ايتعبرل عٔ اٱضاز٠ عٔ ططٜل اؿاغٛب 

ّهٔ إزضاد٘ ؼت تكٓٝـ ايتعبرل بايهتاب١, ٚيهٓٗا نتاب١ َٔ ْٛع خام 

ؾٗٞ يٝػت نتاب١ ع٢ً ايٛضم, ٚإِا نتاب١ إيهذل١ْٝٚ ّهٔ قطا٤تٗا َٔ خ٬ٍ 

اٱْػإ بعس ؼًٜٛٗا َٔ يػ١ اٯي١ إٍ يػت٘اٯي١ َٚٔ قبٌ 
(3)

. ٚايتعبرل 

ايكطٜح ٗ ْٛط ايكها٤ ايؿطْػٞ ٖٛ نٌ َػًو ٜهٕٛ ايتعبرل ب٘ 

 ٚانشا ٜسٍ ع٢ً اٱضاز٠ اؿكٝك١ٝ يًُتعاقسٜٔ.

َٔ قإْٛ  ٚٗ ٖصا ايػٝام ْكت ايؿكط٠ ا٭ٍٚ َٔ إاز٠ 

"ٗ غٝام تهٜٛٔ  :ايْٝٛػذلاٍ ايُٓٛشدٞ يًتذاض٠ اٱيهذل١ْٝٚ ع٢ً أْ٘

ايعكٛز, َٚا مل ٜتؿل ايڀطؾإ ع٢ً غرل شيو, هٛظ اغتدساّ ٚغا٥ٌ 



  د.كيسي زهيرة   نترنت     اإلالعقود المبرمة عبر اإلطار القانوني للتعبير عن اإلرادة في  

 للدراسات القانونية واالقتصادية (12) 2012جوان  –(02)ع/سداسية محّكمة ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

ايبٝاْات يًتعبرل عٔ ايعطض ٚقبٍٛ ايعطض, ٚعٓس اغتدساّ ضغاي١ 

بٝاْات ٗ تهٜٛٔ ايعكس, ٫ ٜؿكس ايعكس قشت٘ أٚ قابًٝت٘ يًتٓؿٝص جملطز 

 اغتدساّ ضغاي١ بٝاْات يصيو ايػطض."  

 َٔ قإْٛ إعا٬َت اٱيهذل١ْٝٚ ا٭ضزْٞ إٔ: ٚدا٤ ٗ إاز٠ 

"ضغاي١ إعًَٛات ٚغ١ًٝ َٔ ٚغا٥ٌ ايتعبرل عٔ اٱضاز٠ إكبٛي١ قاْْٛا 

 ٱبسا٤ اٱهاب أٚ ايكبٍٛ بككس إْؿا٤ ايتعاّ تعاقسٟ". 

نُا دا٤ ٗ ايؿكٌ ا٭ٍٚ َٔ ايباب ا٭ٍٚ يكإْٛ إباز٫ت ٚايتذاض٠ 

اٱيهذل١ْٝٚ ْٛاّ ايعكٛز ايهتاب١ٝ, َٔ  ايتْٛػٞ أْ٘:" هطٟ ع٢ً ايعكٛز

 سٝح ايتعبرل عٔ اٱضاز٠."

َٔ قإْٛ إعا٬َت  ٚنصيو دا٤ ٗ ايؿكط٠ ا٭ٍٚ َٔ إاز٠ 

ٚايتذاض٠ اٱيهذل١ْٝٚ ٱَاض٠ زبٞ أْ٘:" ٭غطاض ايتعاقس هٛظ ايتعبرل عٔ 

 اٱهاب ٚايكبٍٛ دع٥ٝا أٚ نًٝا بٛاغڀ١ إطاغ١ً اٱيهذل١ْٝٚ."

ا٤ ٗ إاز٠ ايجا١َٓ َٔ َؿطٚع قإْٛ ايتذاض٠ اٱيهذلْٚٞ نُا د

أْ٘:" هٛظ اغتدساّ إػتٓس اٱيهذلْٚٞ يًتعبرل عٔ  ايهٜٛيت يػ١ٓ 

 اٱهاب ٚايكبٍٛ ٗ إبطاّ ايعكٛز َا مل ٜتؿل ا٭ططاف ع٢ً غرل شيو."

ٜتهح َٔ قطا٠٤ ايٓكٛم ايكا١ْْٝٛ أع٬ٙ إٔ ايتعاقس عدل ا٫ْذلْت 

يتعبرل عٔ اٱضاز٠ ّهٔ إٔ وسخ بٛاغڀ١ اغتدساّ أنجط َٔ َٚٔ ثِ ا

تك١ٝٓ تكسَٗا ؾبه١ ا٫ْذلْت, سٝح َٔ إُهٔ إدطا٤ ٖصا ايتعاقس َج٬ 

عٔ ططٜل تك١ٝٓ ايطغا٥ٌ اٱيهذل١ْٝٚ أٚ عٔ ططٜل قؿش١ ايٜٛب ْؿػٗا 

 أٚ عٔ ططٜل تك١ٝٓ اؿٛاض إباؾط.  

 أتٞ:غٓٛنح نٌ تك١ٝٓ َٔ ٖصٙ ايتكٓٝات ٗ َا ٜ  

 أ٫ٚ: ايتعبرل عٔ اٱضاز٠ بٛاغڀ١ ايطغا٥ٌ اٱيهذل١ْٝٚ :

ٜػُح ا٫ْذلْت يًُتعاًٌَ عدل ايؿبهات بإبطاّ عكٛز ايتذاض٠ 

اٱيهذل١ْٝٚ بڀطم ؾ١ٝٓ, َٚٔ ٖصٙ ايڀطم اؿكٍٛ ع٢ً عٓٛإ بطٜس 

إيهذلْٚٞ خام بإػتدسّ ايصٟ ٜطغب ٗ ايتعاقس, إش ٜتػِ عٓٛإ ايدلٜس 

٘ ٚغ١ًٝ غ١ًٗ ٱضغاٍ اٱهاب ٚايكبٍٛ عدل ا٫ْذلْت, َٚٔ اٱيهذلْٚٞ بهْٛ

ثِ إُاّ إدطا٤ات ايتعاقس, نُا ٜتػِ ايدلٜس اٱيهذلْٚٞ نصيو باؿكٍٛ 



(13) 

 (02) االجتهـــاد العدد  قسم الدراسات القانونية والشرعية... 

 الجزائر -ستغمناتلركز الجامعي الم معهد الحقـــــــــــــــــوق  ؛االجتهــــادمجلة  

عًٝ٘ فاْا َٔ خ٬ٍ ايعسٜس َٔ إكطات ايط٥ٝػ١ٝ ع٢ً ؾبه١ ا٫ْذلْت 

ٚاييت تتٝح عٓاٜٚٔ ايدلٜس اٱيهذلْٚٞ فاْا, عًُا إٔ ع١ًُٝ اغتدساّ ايدلٜس 

اٱيهذلْٚٞ بهؿا٠٤ تتڀًب نطٚض٠ ٚدٛز خ٘ ا٫ْذلْت يس٣ إػتدسّ, 

َٚ  ٚدٛز ٖصا اـ٘ يس٣ إػتدسّ تبسأ أٍٚ خڀٛات ا٫غتدساّ 

ايؿعًٞ ٕباز٨ ايتذاض٠ اٱيهذل١ْٝٚ ٚا٫ْؿتاح ع٢ً ايعامل سٝح ايتشٍٛ إٍ 

 أغايٝب ايذلاغٌ اؾُاعٞ.

هجرل َٔ ايكسضات اييت ٚاؾسٜط بايصنط إٔ يٓٛاّ ايدلٜس اٱيهذلْٚٞ اي

تؿٛم ْٛاّ ايدلٜس ايتكًٝسٟ, َجٌ ْ  ٚتٛظٜ  إطاغ٬ت, َع٢ٓ إٔ ْٛاّ 

ايدلٜس اٱيهذلْٚٞ قازض ع٢ً قبٍٛ إطاغ٬ت شات ا٭سذاّ ٚا٭ْٛاع 

(  نُا إتعسز٠, ٜٚٝػط إطاغ١ً ٕػتًُٝٗا ٗ ؾذل٠ ظ١َٝٓ قٝاغ١ٝ )

ٌَ إٔ ٜكٓؿٛا بطاَر إْؿا٤ إٔ ْٛاّ ايدلٜس اٱيهذلْٚٞ ٜػُح يًُػتدس

ضغا٥ًِٗ
(4)

   . 

بعسَا أغٗبٓا ٗ ايتعطٜـ بتك١ٝٓ ايدلٜس اٱيهذلْٚٞ أض٣ أْ٘ ٜتٛدب 

ايبشح ٗ َؿّٗٛ ايطغاي١ اٱيهذل١ْٝٚ. يكس عطؾت إاز٠ ايجا١ْٝ َٔ قإْٛ 

إعا٬َت اٱيهذل١ْٝٚ ا٭ضزْٞ ضغاي١ إعًَٛات بأْٗا عباض٠ عٔ: " 

إْؿا٤ٖا أٚ إضغاشلا أٚ تػًُٗا أٚ ؽعٜٓٗا بٛغا٥ٌ إعًَٛات اييت ٜتِ 

 إيهذل١ْٝٚ أٚ ايدلٜس اٱيهذلْٚٞ أٚ ايدلم أٚ ايتًهؼ أٚ ايٓػذ ايدلقٞ."

إٕ ٖصٙ ايطغاي١ اٱيهذل١ْٝٚ ٜتِ ايتعبرل َٔ خ٬شلا عٔ إضاز٠ 

ا٭ططاف إتعاقس٠ ٚؾكا يًُعاٜرل ايكا١ْْٝٛ ٱضغاٍ أٚ اغت٬ّ ضغا٥ٌ 

١ْٝ, ؾكس ؼتٟٛ إَا ع٢ً اٱهاب أٚ ع٢ً ايكبٍٛ. ٚع٢ً إعًَٛات اٱيهذلٚ

أٟ ساٍ, ٜعطف اٱهاب ٗ ايعكس إدلّ عدل ا٫ْذلْت بأْ٘ نٌ اتكاٍ عٔ 

بعس ٜتِ بٛاغڀ١ ايؿبه١ ٜٚتهُٔ نٌ ايعٓاقط اي٬ظ١َ إتڀًب١ ٗ 

اٱهاب ايتكًٝسٟ, عٝح ٜػتڀٝ  َٔ ٚد٘ إيٝ٘ ا٫تكاٍ إٔ ٜكبٌ ايتعاقس 

عس َٔ ٖصا ايٓڀام فطز اٱع٬َٕباؾط٠ ٜٚػتب
(5)

. 

َٚٔ إعًّٛ إٔ ايطغاي١ اٱيهذل١ْٝٚ ٫ تهٕٛ إهابا إ٫ إشا تهُٓت 

ْٝ  ا٫يتعاَات اييت غٝتِ ايتعاقس ع٢ً أغاغٗا, ٚٗ ٖصٙ اؿاي١ ٜعًِ 

إطغٌ إيٝ٘ بٗصا ايعطض عٓسَا ٜكّٛ با٫ط٬ع ع٢ً قٓسٚم خڀابات٘ 



  د.كيسي زهيرة   نترنت     اإلالعقود المبرمة عبر اإلطار القانوني للتعبير عن اإلرادة في  

 للدراسات القانونية واالقتصادية (14) 2012جوان  –(02)ع/سداسية محّكمة ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

أ ؾعاي١ٝ اٱهاب سٝح ٜهٕٛ يًُطغٌ اٱيهذل١ْٝٚ, ٚٗ ٖصٙ ايًش١ٛ تبس

إيٝ٘ اؿط١ٜ ٗ قبٍٛ ايعطض ٚشيو بإضغاٍ ضغاي١ إيهذل١ْٝٚ َٔ داْب٘
(6)

 . 

أَا إشا نإ ايتعبرل عٔ اٱضاز٠ قب٫ٛ, ؾإٕ شيو ٫ ىطز عٔ إسس٣ 

 اؿايتٌ اٯتٝتٌ:

ٜتدص ايكبٍٛ ٗ اؿاي١ ا٭ٍٚ َٛقؿا إهابٝا ٜتِ بكٝاّ إطغٌ إيٝ٘ 

ايصٟ ٚد٘ إٍ بطٜس خڀابات٘ اٱيهذلْٚٞ إهابا َٔ قبٌ إٓؿ٧ )ايكابٌ( 

بإضغاٍ قبٛي٘ عٌ ؾهٌ ضغاي١ إيهذل١ْٝٚ تتهُٔ ناؾ١ ايعٓاقط اي٬ظ١َ 

 ٱُاّ ايتعاقس, ٚاييت ػعًٗا ٗ تٛاؾل تاّ َ  إهاب إٓؿ٧.

ٗ سٌ ٜتدص ايكبٍٛ ٗ اؿاي١ ايجا١ْٝ َٛقؿا غًبٝا, أٟ غهٛت 

صٙ اؿاي١ ٫ ّهٔ ا٭خص ب٘ إش ٫ ٜتكٛض إٔ ٜهٕٛ إطغٌ إيٝ٘, ٚٗ ٖ

ايػهٛت تعبرلا عٔ اٱضاز٠ بٛقؿٗا قب٫ٛ
(7)

 . 

ٚايػ٪اٍ ايصٟ ٜڀطح ْؿػ٘ ٗ ٖصا ايكسز ٖٛ:  َا ٖٞ إعاٜرل اييت 

ٜتِ َطاعاتٗا عٓس إضغاٍ أٚ اغت٬ّ ايطغا٥ٌ اٱيهذل١ْٝٚ اييت تعدل عٔ 

 إضاز٠ اٱهاب ٚإضاز٠ ايكبٍٛ؟

ع٢ً ٖصا ايتػا٩ٍ تتڀًب َٓا تٛنٝح ث٬خ ْكاٙ  إٕ اٱداب١

أغاغ١ٝ قطضتٗا فُٛع١ أسهاّ َٔ بعض ْكٛم إٛاز ايكا١ْْٝٛ 

 ا١ُٕٛٓ يًُعا٬َت اٱيهذل١ْٝٚ ٖٚٞ: 

إقساض ضغاي١ إعًَٛات: -

َٔ قإْٛ إعا٬َت اٱيهذل١ْٝٚ ا٭ضزْٞ ع٢ً  يكس ْكت إاز٠ 

إٓؿ٧ غٛا٤ قسضت عٓ٘ أْ٘:" تعتدل ضغاي١ إعًَٛات قازض٠ عٔ 

ٚؿػاب٘ أٚ بٛغاط١ ٚغٝ٘ إيهذلْٚٞ
(8)

َعس يًعٌُ أتَٛاتٝهٝا  

 بٛغاط١ إٓؿ٧ أٚ بايٓٝاب١ عٓ٘."  

ؾايطغاي١ اٱيهذل١ْٝٚ تكسض عٔ إٓؿ٧ ابتسا٤ إٕ ٖٛ أْؿأٖا 

ٚأضغًٗا بٓؿػ٘
(9)

. ؾؿٞ ايٛاق  ايعًُٞ قس ٜٓؿ٧ ايطغاي١ ؾدل ٜتب  

ّ ْٛاّ إٓؿ٧, ٖٓا تعس ايطغاي١ قازض٠ إٓؿ٧ أٚ ٜعٌُ ؿػاب٘ ؾٝػتدس

عٔ إٓؿ٧, ٖٚا ػسض اٱؾاض٠ إيٝ٘ ٗ ٖصا ايكسز؛ إٔ ٖٓاى أ١ُْٛ 

إيهذل١ْٝٚ تٓؿ٧ ضغاي١ إعًَٛات زٕٚ تسخٌ بؿطٟ, َٚجاٍ شيو ايطغا٥ٌ 
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اٱيهذل١ْٝٚ اييت تطغٌ إٍ بطٜس إيهذلْٚٞ خام بأسس دٗات ايتػٛم أٚ 

ـسَات ايتك١ٝٓ, ٖٓا ايٓٛاّ اـام د١ٗ قٝا١ْ َع١ٓٝ أٚ د١ٗ تكسّ ا

ٕجٌ ٖصٙ اؾٗات ٜكّٛ بايطز بٓؿػ٘ ٚبؿهٌ شاتٞ ع٢ً ايطغا٥ٌ اييت تطز 

إٍ ايدلٜس اٱيهذلْٚٞ اـام بإٓؿ٧, أٟ إٔ ٚغٝڀا إيهذلْٚٝا َعس َػبكا 

َٔ قبٌ إٓؿ٧ ٜكّٛ ٖٛ بإْؿا٤ ايطغا٥ٌ اٱيهذل١ْٝٚ ٚيٝؼ ؾدل 

يٛغٝ٘ اٱيهذلْٚٞ ٗ ٖصٙ اؿاي١ إٓؿ٧ ْؿػ٘, ؾٝعتدل َا قسض عٔ ا

 نأْ٘ قازض عٔ إٓؿ٧ ْؿػ٘.

َٔ ٖصا ايكإْٛ أسهاّ اغت٬ّ إطغٌ إيٝ٘  بڀت إاز٠ ن -

ضغاي١ إعًَٛات سٝح أْ٘:

يًُطغٌ إيٝ٘ إٔ ٜعتدل ضغاي١ إعًَٛات قازض٠ عٔ إٓؿ٧  -

ٚإٔ ٜتكطف ع٢ً ٖصا ا٭غاؽ ٗ أٟ َٔ اؿا٫ت ايتاي١ٝ:

غٌ إيٝ٘ ْٛاّ َعاؾ١ َعًَٛات غبل إٔ اتؿل إشا اغتدسّ إط - أ

َ  إٓؿ٧ ع٢ً اغتدساَ٘ شلصا ايػطض يًتشكل َٔ إٔ ايطغاي١ 

قازض٠ عٔ إٓؿ٧, ٬ْٚسٜ إٔ ايطغاي١ ؾا٥ع١ ا٫غتدساّ ٗ 

َٝسإ ا٫ْذلْت, إش أْ٘ قس ٜتؿل ايڀطؾإ َػبكا ع٢ً اعتُاز 

ْٛاّ َعاؾ١ َعًَٛات )بطْاَر َعٌ( ٜ٪نس إٔ ايطغاي١ 

ٕػت١ًُ قس قسضت عٔ إٓؿ٧, ٚٗ ٖصٙ اؿاي١ ٫ ًّو إٓؿ٧ ا

ايسؾ  بعسّ إضغاٍ ايطغاي١, أٚ ايكٍٛ بإٔ إطغٌ إيٝ٘ َا نإ 

عًٝ٘ إٔ ٜتكطف با٫غتٓاز إيٝٗا.

إشا ناْت ايطغاي١ اييت ٚقًت يًُطغٌ إيٝ٘ ْاػ١ َٔ إدطا٤ات قاّ   - ب

ٍ بٗا ؾدل تاب  يًُٓؿ٧ أٚ َٔ ٜٓٛب عٓ٘ كٍٛ بايسخٍٛ إ

ايٛغ١ًٝ اٱيهذل١ْٝٚ إػتدس١َ َٔ  قبٌ أٟ َُٓٗا يتشسٜس 

١ٜٖٛ إٓؿ٧, ٬ْٚسٜ إٔ ٖصٙ اؿاي١ تتعًل باغتدساّ ؾبه١ 

َؿذلن١ أٚ ْٛاّ َعاؾ١ َعًَٛات ىه  ٱزاض٠ إٓؿ٧ ٚإطغٌ 

َعا أٚ يؿدل آخط َتؿل ع٢ً تٛيٝ٘ ٖصٙ ا١ُٕٗ.
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أٟ َٔ  ٫ تػطٟ أسهاّ ايؿكط٠ ايػابك١ َٔ ٖصٙ إاز٠ ٗ -

اؿايتٌ ايتايٝتٌ:

إشا اغتًِ إطغٌ إيٝ٘ إؾعاضا َٔ إٓؿ٧ ٜبًػ٘ ؾٝ٘ إٔ ايطغاي١  - أ

غرل قازض٠ عٓ٘, ؾعًٝ٘ إٔ ٜتكطف ع٢ً أغاؽ عسّ قسٚضٖا 

عٔ إٓؿ٧ ٜٚبك٢ إٓؿ٧ َػ٪٫ٚ عٔ أٟ ْتا٥ر قبٌ شيو 

اٱؾعاض.

إشا عًِ إطغٌ إيٝ٘ أٚ نإ بٛغع٘ إٔ ٜعًِ إٔ ايطغاي١ مل  - ب

عٔ إٓؿ٧, َٚٔ ا٬ٕسٜ إٔ سسٚخ ٖصٙ اؿاي١ ا٭خرل٠ تكسض 

قعب ايٛقٛع, إ٫ إٔ ايٛقا٥  ايع١ًُٝ تؿرل إٍ إَهإ ؼككٗا 

٫غُٝا ٚأْٓا ْتهًِ عٔ ٚاقع١ َاز١ٜ تتكٌ بٛطٚف اٱضغاٍ 

ٚا٫غت٬ّ, ٚبايتايٞ هٛظ إثباتٗا بهاؾ١ ططم اٱثبات.

ل بإع٬ّ َٔ ْؿؼ ايكإْٛ َا ٜتعً أخرلا عاؾت إاز٠  -

إطغٌ إيٝ٘ إٓؿ٧ تأنٝسا ٜتعًل باغت٬ّ ايطغاي١ اٱيهذل١ْٝٚ 

سٝح أْٗا ْكت ع٢ً َا ًٜٞ:

إشا طًب إٓؿ٧ َٔ إطغٌ إيٝ٘ َٛدب ضغاي١ إعًَٛات إع٬َ٘  - أ

بتػًِ تًو ايطغاي١ أٚ نإ َتؿكا َع٘ ع٢ً شيو, ؾإٕ قٝاّ إطغٌ 

بأٟ ٚغ١ًٝ أخط٣ أٚ إيٝ٘ بإع٬ّ إٓؿ٧ بايٛغا٥ٌ اٱيهذل١ْٝٚ أٚ 

قٝاَ٘ بأٟ تكطف أٚ إدطا٤ ٜؿرل إٍ أْ٘ قس اغتًِ ايطغاي١ ٜعتدل 

اغتذاب١ يصيو ايڀًب أٚ ا٫تؿام.

إشا عًل إٓؿ٧ أثط ضغاي١ إعًَٛات ع٢ً تػًُ٘ إؾعاضا َٔ إطغٌ  - ب

إيٝ٘ بتػًِ ايطغاي١, تعاٌَ ايطغاي١ ٚنأْٗا مل تهٔ إٍ سٌ تػًُ٘ 

يصيو اٱؾعاض.

ٕٓؿ٧ َٔ إطغٌ إيٝ٘ إؾعاضا بتػًِ ضغاي١ إعًَٛات ٚمل إشا طًب ا - ت

وسز أد٬ يصيو ٚمل ٜعًل أثط ايطغاي١ تػًُ٘ شيو اٱؾعاض, ؾً٘ ٗ 

ساي١ عسّ تػًُ٘ اٱؾعاض خ٬ٍ َس٠ َعكٛي١ إٔ ٜٛد٘ إٍ إطغٌ 
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إيٝ٘ تصنرلا بٛدٛب إضغاٍ اٱؾعاض خ٬ٍ َس٠ قسز٠ ؼت طا١ً٥ اعتباض 

مل ٜػتًِ اٱؾعاض خ٬ٍ ٖصٙ إس٠.ايطغاي١ ًَػا٠ إشا 

٫ ٜعتدل إؾعاض ايتػًِ عس شات٘ زي٬ٝ ع٢ً إٔ َهُٕٛ ايطغاي١ اييت  - خ

تػًُٗا إطغٌ إيٝ٘ َڀابل ٕهُٕٛ ايطغاي١ اييت أضغًٗا إٓؿ٧.      

   ثاْٝا: ايتعبرل عٔ اٱضاز٠ عدل ؾبه١ إٛاق  

ايعا١ٕٝ ٖٞ تعتدل خس١َ ايٜٛب, أٚ َا ٜعطف بؿبه١ إعًَٛات 

اـس١َ اييت ّهٔ َٔ خ٬شلا ظٜاض٠ كتًـ إٛاق  ع٢ً ؾبه١ ا٫ْذلْت, 

ٚتكؿح َا ؾٝٗا َٔ قؿشات َٔ أدٌ ايٛقٍٛ إٍ َعًَٛات َع١ٓٝ 

 َٚٔ أدٌ إبطاّ عكس َ  أسس ايتذاض ايصٟ ٜعطض َٓتٛدات٘ عًٝٗا.

" نٌ َهإ ّهٔ ظٜاضت٘ ٜٚككس بإكڀًح ا٭دٓيب"

عًَٛات ايعا١ٕٝ, اييت ؼتٟٛ ا٬ٌٕٜ َٓٗا يهٌ َٔ ٖصٙ ع٢ً ؾبه١ إ

إٛاق  عٓٛإ خام ٜؿاض إيٝ٘ بأسطف ا٫ختكاض ايصٟ ٜكّٛ َكاّ 

ايعٓٛإ ايعازٟ أٚ ضقِ اشلاتـ, ٚتتُٝع ٖصٙ ايعٓاٜٚٔ بايجبات 

ٚا٫غتُطاض١ٜ ع٢ً َساض ايػاع١, ٚيهٞ ْتُهٔ َٔ ظٜاض٠ أسس ٖصٙ 

طٜط ٖصا ايعٓٛإ يًسخٍٛ إٍ ٖصا إٛاق  ؾُا ٜهٕٛ عًٝٓا غ٣ٛ ؼ

إٛق , ٚبعس شيو تٛٗط ايكؿش١ ايط٥ٝػ١ٝ يًُٛق  اييت ّهٔ َٔ 

خ٬شلا ايٛقٍٛ إٍ ايكؿشات ا٭خط٣ اييت ٜتهُٓٗا إٛق  ٚاييت 

ٜطغب ايعا٥ط ٗ اؿكٍٛ ع٢ً َعًَٛات َٓٗا أٚ ايتعاقس سٍٛ كتًـ 

ايػً  ٚاـسَات إعطٚن١ عًٝٗا
(10)

 . 

ب ٗ تٛدٝ٘ إهاب٘ إٍ اؾُٗٛض أٟ إٍ ايهاؾ١, ٖٚصٙ قس ٜطغب إٛد

ايطغب١ تتشكل باغتدساَ٘ يتك١ٝٓ ايٜٛب. ٚقس تكازف َػتدسّ 

ؾبه١ ا٫ْذلْت ايهجرل َٔ إٛاق  ع٢ً قؿش١ ايٜٛب ٚاييت تعطض 

إٓتذات ٚكتًـ ايبها٥  َٔ ايػً  ٚاـسَات اييت ٫ سكط شلا, 

٫ ٜهٕٛ قسزا بعٝٓ٘ ؾٝهٕٛ  سٝح إٔ ايعٌُٝ احملتٌُ ٗ ٖصٙ اؿاي١

اٱهاب ع٢ً ٖصٙ ايكؿش١ إهابا عاَا. ٜٚهٕٛ ٕػتعٌُ ايؿبه١ 

َڀًل اؿط١ٜ ٗ ايطز ع٢ً ٖصا اٱهاب ٚٗ ايتعاقس تبعا يصيو, ٚشيو 

عٔ ططٜل إضغاٍ سس أز٢ْ َٔ ايبٝاْات ٚخكٛقا تًو اييت تتعًل 
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١ شَت٘ بتشسٜس ١ٜٖٛ ؾدك٘ أٚ َا ٜتعًل بايبٝاْات إكطؾ١ٝ ٚساي

إاي١ٝ أٚ َا ٜتعًل بايٛؾا٤...إخل
(11)

. 

ٜٚتدص اٱهاب ايكازض عدل ؾبه١ ا٫ْذلْت باغتدساّ قؿش١ ايٜٛب 

ؾهٌ إع٬ٕ ٜأتٞ ٚؾكا ٱسس٣ ايكٛض ايتاي١ٝ
(12)

: 

قس ٜتِ اٱهاب عدل إع٬ٕ ع٢ً أسس إٛاق  إدكك١ يٲع٬ْات, َجٌ  - أ

ايهػ٘ ع٢ً إسس٣  تًو إٛاق  اييت تهٕٛ َعطٚؾ١ ٚاييت ٜهؿٞ ؾٝٗا

ايهًُات أٚ ايكٛض اي٬ؾت١ يًٓٛط, ٚشيو َٔ أدٌ إٔ ت٪زٟ إٍ ْؿاش 

ايعا٥ط إٍ ٖصا إٛق .

قس ٜأتٞ اٱهاب بكٛض٠ إع٬ٕ ٜؿػٌ دع٤ َٔ أسس إٛاق  أٚ َٔ   - ب

قؿش١ ا٫غتكباٍ, عٝح ٜهٕٛ بإَهإ َتاب  إٛق  ض٩ٜت٘ عٓس 

ايسخٍٛ إٍ إٛق .

٬ٍ إع٬ٕ عٓ٘ َٛدٛز باختكاض ٗ قؿش١ ٚقس ٜأتٞ اٱهاب َٔ خ  - ت

ا٫غتكباٍ ٚٗ أنجط َٔ َٛق  عًٝٗا.

ٗ سٌ ٜتدص ايكبٍٛ ايكازض عدل ؾبه١ ا٫ْذلْت باغتعُاٍ قؿش١ 

ايٜٛب عس٠ أؾهاٍ, ؾكس ٜأتٞ ع٢ً ؾهٌ ضغاي١ إيهذل١ْٝٚ؛ ٚشيو 

عٓسَا ٜؿذلٙ اٱهاب إٛد٘ ع٢ً ؾهٌ إع٬ٕ ع٢ً قؿش١ ايٜٛب 

كبٍٛ إٛاؾل ي٘ َتدصا ؾهٌ ضغاي١ إيهذل١ْٝٚ. نطٚض٠ إٔ ٜهٕٛ اي

ٚقس ٜأتٞ بعس ايهػ٘ ع٢ً أٜك١ْٛ ايكبٍٛ )َ٪ؾط ْعِ( ٕط٠ 

ٚاسس٠
(13)

, َ  ايعًِ أْ٘ قس تڀطأ َؿه١ً عٓسَا ٜتِ ايكبٍٛ ٚؾكا 

شلصٙ ايكٛض٠ عٔ ططٜل َا ٜػ٢ُ بأخڀا٤ ايٝس أٟ أْ٘ سسخ غٗٛا, 

طؿٌ َج٬, أٚ عٓسَا ٜتِ ايهػ٘ ع٢ً أٜك١ْٛ ايكبٍٛ َٔ قبٌ 

ٜٚهُٔ اؿٌ ٖٓا ٗ ايؿهٌ ايجايح ايصٟ ٜتدصٙ ايكبٍٛ ع٢ً قؿش١ 

ايٜٛب أ٫ ٖٚٛ ايكبٍٛ عدل ايهػ٘ ع٢ً أٜك١ْٛ ايكبٍٛ أنجط َٔ 

َط٠ ٚاسس٠, أٟ ايكبٍٛ َ  ايتأنٝس. ٖصا َا اقذلس٘ فًؼ ايسٚي١ 

ايؿطْػٞ
(14)

. ٖٚٛ َا ٜتِ غايبا َٔ خ٬ٍ تعٜٚس ايٓٛاّ ايدلفٞ 

ػتدسّ ٗ ع١ًُٝ ايتعاقس َا ّٓ  إضغاٍ ايكبٍٛ َٔ إعًَٛاتٞ إ

فطز ايهػ٘ أٚ ايًُؼ ٕط٠ ٚاسس٠, ناغتدساّ عباضات إناؾ١ٝ 
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َجٌ عباض٠ "ٌٖ ت٪نس ايكبٍٛ؟" أٚ إهاز أٜك١ْٛ إناؾ١ٝ يصيو, أٚ 

دعٌ ايكبٍٛ َكذلْا بؿطٙ أٚ ؼؿٜ َعٌ ٜؿٝس إٔ ايهػ٘ ع٢ً 

اَْْٛٞ٪ؾط ايكبٍٛ ٕط٠ ٚاسس٠ ٫ ٜطتب أٟ أثط ق
(15)

  . 

 ثايجا: ايتعبرل عٔ اٱضاز٠ عٔ ططٜل تك١ٝٓ اؿٛاض إباؾط

اؿسٜح عدل ؾبه١ ا٫ْذلْت ّهٔ إٔ ٜهٕٛ عباض٠ عٔ تبازٍ ضغا٥ٌ 

َكػ١ُ ع٢ً ايؿاؾ١ سػب عسز ا٭ؾدام, نُا قس ٜتهُٔ تباز٫ 

َباؾطا يًه٬ّ, ٚقس ٜتڀٛض سػب بطْاَر ٚٚدٛز ناَرلات ؾٝسٜٛ, 

 بإؿاٖس٠ ايها١ًَ.ؾٝكبح سسٜجا 

٬ْٚسٜ ٖٓا إٔ ايتعبرل ّهٔ إٔ ٜهٕٛ بايهتاب١ أٚ ايه٬ّ إباؾط أٚ 

باٱؾاض٠ أٚ بإبازي١ عٔ ططٜل بڀاقات ا٥٫تُإ, ٚنُا ٜهٕٛ تعبرلا قطوا 

أٚ ّهٔ إٔ ٜهٕٛ نُٓٝا, ٬ْٚسٜ أْ٘ ّهٔ إٔ ْهٕٛ أَاّ فًؼ عكس 

ػُعٕٛ بعهِٗ ايبعض اؾذلانٞ ع٢ً أغاؽ إٔ إتعاقسٜٔ ٜؿاٖسٕٚ ٜٚ

َباؾط٠ إ٫ إشا نإ ايػهٛت ع٢ً ايؿاؾ١ يؿا٥س٠ َٔ ٚد٘ إيٝ٘ اٱهاب أٚ 

نإ ٖٓاى تعاٌَ غابل بٌ ايڀطؾٌ اتكٌ اٱهاب بٗصا ايتعاٌَ, ٜٚٛٗط 

شيو خاق١ ٗ ايع٬ق١ اييت ػُ  ايبٓٛى َ  ظبا٥ٓٗا عدل ؾبه١ ا٫ْذلْت
(16)

. 

 د اليت حتدخ بٕاضطٛ االٌرتٌت.املبشح الجاٌ٘: داللٛ الطهٕت يف العكٕ

٫ ٜعتدل ايػهٛت نكاعس٠ عا١َ ٚغ١ًٝ َٔ ٚغا٥ٌ ايتعبرل عٔ 

اٱضاز٠ ٗ ايعكٛز إدل١َ بايكٛض٠ ايتكًٝس١ٜ. ٜتڀًب اؿسٜح عٔ ز٫ي١ 

ايػهٛت يًتعبرل عٔ اٱضاز٠ ٚؾكا يًكٛاعس ايعا١َ يًكإْٛ إسْٞ ايتُٝٝع 

ابتسا٤, ؾايػهٛت َٛٗط غًيب  بٌ ايػهٛت ٚايتعبرل ايهُين عٔ اٱضاز٠

يًتعبرل عٔ اٱضاز٠, بُٝٓا ايتعبرل ايهُين َٛٗط إهابٞ ٜػتؿاز َٔ بعض 

ايٛقا٥ , ٚبٓا٤ ع٢ً شيو ؾ٬ فاٍ يًبشح إط٬قا إشا َا نإ ايػهٛت ٜكًح 

تعبرلا نُٓٝا عٔ اٱهاب, ٚشيو ٫ٕ اٱهاب ٜٓڀٟٛ ع٢ً عطض َٛد٘ 

ٞ ٫ ٜتكٛض إٔ ٜػتدًل ٖصا َٔ أسس ايڀطؾٌ إٍ اٯخط, ٚبايتاي

ايعطض َٔ فطز ايػهٛت ٭ٕ ايػهٛت عسّ ٚايعسّ ٫ ٜٓب٧ بأٟ ؾ٤ٞ, 

ٜٚذلتب ع٢ً شيو ْتٝذ١ ٖا١َ َؿازٖا ايكٍٛ إٔ ايػهٛت نكاعس٠ عا١َ ٫ 

ٜكًح نٛغ١ًٝ تػتدسّ يًتعبرل عٔ اٱضاز٠, ٚػس اٱؾاض٠ ٗ ٖصا إكاّ إٍ 
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رل عٔ اٱضاز٠ بٛقؿٗا إهابا ع٢ً أْ٘ إشا نإ ايػهٛت ٫ ٜكًح أزا٠ يًتعب

اٱط٬م ؾإٕ ايبشح ٗ َعطؾ١ َس٣ ق٬س١ٝ ايػهٛت يًتعبرل ايهُين 

عٔ اٱضاز٠ ٜٓشكط ؾُٝا ٜتعًل بايكبٍٛ, ٚايكاعس٠ ٗ ٖصا إٛنٛع ٖٞ 

إٔ ايػهٛت َذطزٙ ٫ ٜكًح تعبرلا عٔ اٱضاز٠ بٛقؿٗا قب٫ٛ, َٚٔ ٖٓا 

ػب إٍ غانت قٍٛ" َٚ  شيو ؾإٕ دا٤ت ايكاعس٠ ايؿك١ٝٗ إؿٗٛض٠"٫ ٜٓ

ايػهٛت ٜعتدل قب٫ٛ إشا نإ ٬َبػا َع٢ٓ أْ٘ َٔ إُهٔ اغتد٬ق٘ َٔ 

ايٛطٚف ا٬ٕبػ١, ٚشلصا دا٤ت ته١ًُ ايكاعس٠ ايؿك١ٝٗ ايػابك١ بكاعس٠ 

ؾك١ٝٗ أخط٣ ٖٞ: "ايػهٛت ٗ َعطض اؿاد١ بٝإ" ٚٗ ٖصٙ اؿاي١ 

سز ّهٔ ايكٍٛ إٔ ايػهٛت ٫ ّهٔ اعتباض ايػهٛت قب٫ٛ. ٚٗ ٖصا ايك

َٔ ايكإْٛ إسْٞ اؾعا٥طٟ إ٫  ٜعس قب٫ٛ ٚؾكا ٕا دا٤ ٗ ْل إاز٠ 

ٗ ث٬خ سا٫ت تتُجٌ ا٭ٍٚ ؾُٝا يٛ نإ ٖٓاى تعاٌَ غابل بٌ إتعاقسٜٔ 

ٚاتكٌ اٱهاب بٗصا ايتعاٌَ, ٚتتُجٌ ايجا١ْٝ ؾُٝا يٛ ُدض اٱهاب ٕٓؿع١ 

ؿاي١ ايجايج١ ؾٗٞ إشا نإ ايعطف ايتذاضٟ ٜكهٞ َٔ ٚد٘ إيٝ٘, أَا ا

 باعتباض ايػهٛت قب٫ٛ.

ٚيهٔ ايػ٪اٍ ايصٟ ٜڀطح ْؿػ٘ ٗ ٖصا إكاّ ٜتعًل َس٣ اعتباض ايػهٛت 

 ٗ ايتعاقس عدل ا٫ْذلْت تعبرلا عٔ اٱضاز٠ بٛقؿٗا قب٫ٛ؟

قس ٜتػًِ ؾدل ضغاي١ إيهذل١ْٝٚ تتهُٔ إهابا ْٚل ٗ َهُْٛٗا 

ا مل ٜكِ بايطز عًٝٗا خ٬ٍ إس٠ احملسز٠ يصيو ٜعس شيو قب٫ٛ, ع٢ً أْ٘ إش

غرل أْ٘ ّهٔ إٔ ٫ ٜعرل َتًكٞ ٖصٙ ايطغاي١ أٟ اٖتُاّ شلا َٚا ؼتٜٛ٘, 

ٜٚؿذلض ٗ ٖصٙ اؿاي١ إٔ عسّ ضزٙ ع٢ً ٖصٙ ايطغاي١ ٗ إس٠ إع١ٓٝ ٫ 

ٜط٣ أْ٘  إش ٜعس قب٫ٛ , ٖٚصا َا أنسٙ ا٭غتاش ايؿطْػٞ 

 ١ عا٫تإتعًك إٍ  ع٬ُ َباز٨ ايكإْٛ إٛسس ٚخكٛقا إٛاز َٔ 

ّهٔ أبسا اعتباض ايػهٛت تعبرلا عٔ ايكبٍٛ ٫ايكبٍٛ 
(17)

. غرل إٔ ايػ٪اٍ 

ايصٟ ٜڀطح ٗ ٖصٙ اؿاي١؛ ٌٖ بإَهإ إٛدب ا٫ستذاز بإسس٣ اؿا٫ت 

ت تعبرلا عٔ اٱضاز٠ ايج٬خ إصنٛض٠ غابكا ٚاييت ٜعتدل ؾٝٗا ايػهٛ

بٛقؿٗا قب٫ٛ؟ يٲداب١ ع٢ً ٖصا ايػ٪اٍ ٫ بس َٔ َعاؾ١ نٌ ساي١ ع٢ً 

 سسٙ.
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ٜعتدل ؾطنا غرل َأيٛف عدل ا٫ْذلْت ايكٍٛ بإٔ اٱهاب ُدض  - أ

ٕكًش١ َٔ ٚد٘ إيٝ٘, شيو ٭ٕ اٱهاب ٗ ٖصٙ اؿاي١ ٫ ٜطتب أٟ 

ايتعاّ ٗ َٛاد١ٗ َٔ ٚد٘ إيٝ٘.

يعطف ًٜعب زٚضا ؾعًٝا ٗ ايتعاقس عدل ا٫ْذلْت ْٛطا ٫ فاٍ يًكٍٛ إٔ ا - ب

يًشساث١ ايٓػب١ٝ شلصا ايؿهٌ َٔ أؾهاٍ ايتعاقس.

ٜعتدل ٚدٛز تعاٌَ غابل بٌ إتعاقسٜٔ َٔ أنجط اؿا٫ت اييت ّهٔ  - ت

َٔ خ٬شلا اعتباض ايػهٛت تعبرلا عٔ اٱضاز٠ بٛقؿٗا قب٫ٛ ٗ ايتعاقس 

ُٕهٔ اعتباض ايتعاقس عدل ا٫ْذلْت اؾاضٟ عدل ا٫ْذلْت, بٌ أْ٘ َٔ ا

ساي١ ِٛشد١ٝ يًتعاٌَ ايػابل َا بٌ إتعاقسٜٔ, َٚجاٍ شيو إٔ ٜكّٛ 

ايكابٌ بؿطا٤ ايػً  َٔ أسس إتادط ا٫ؾذلان١ٝ إٛدٛز٠ ع٢ً 

ؾبه١ ا٫ْذلْت بؿهٌ َػتُط َٚٓتِٛ, غٛا٤ مت شيو َٔ خ٬ٍ 

ايدلٜس اٱيهذلْٚٞ, أٚ َٔ خ٬ٍ قؿش١ ايٜٛب.

ْ٘ إا ٜهٔ َٔ أَط ؾإٕ ايٓتٝذ١ اييت خًكٓا إيٝٗا تؿهٞ إٍ ايكٍٛ َُٚٗ

ٜكعب إعُاٍ تًو ا٫غتجٓا٤ات ٗ فاٍ إعا٬َت اٱيهذل١ْٝٚ, ؾُٔ د١ٗ 

مل ٜػتكط ايعٌُ بٗا َٚٔ د١ٗ أخط٣ ٜٓسض ٚدٛز أعُاٍ ايتدلع ؾٝٗا, 

ٚإٕ نإ وسخ نجرلا عدل  –أنـ إٍ شيو إٔ ٚطف ايتعاٌَ ايػابل 

٫ ٜهؿٞ عًُٝا ٫عتباض ايػهٛت قب٫ٛ إ٫ إشا ٚدس  -يهذلْٚٞإتذط اٱ

اتؿام غابل ع٢ً شيو َا بٌ إتعاقسٜٔ, غٛا٤ نإ ٖصا ا٫تؿام قطوا أٚ 

نُٓٝا, عٝح ٫ ٜجرل أز٢ْ ؾو ٗ اػاٙ اٱضاز٠ إٍ إسساخ شيو
(18)

      . 

زادٚ عرب املبشح الجالح: حتدٖد الٕقت ٔاملهاُ الرٙ ٍٖتر فْٗ التعبري عَ اإل

 االٌرتٌت أثسٓ.

إٕ ا٭١ُٖٝ اييت تتعًل بتشسٜس ظَإ َٚهإ إبطاّ ايعكٛز بكؿ١ 

عا١َ ٚض٥ٝػ١ تطتب٘ بتشسٜس د١ٗ ا٫ختكام ٚايكإْٛ ايٛادب 

ايتڀبٝل ؾُٝا ٜعطف بايتٓاظع ايتؿطٜعٞ ٚايكها٥ٞ,ٖٚصا ا٭َط ي٘ أ١ُٖٝ 

يٞ اـامبايػ١ ٗ ايتڀبٝل ايعًُٞ يكٛاعس اٱغٓاز ٗ ايكإْٛ ايسٚ
(19)

 . 
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طإا ٫ ٜٛدس ْل قاْْٛٞ دعا٥طٟ ٗ ٖصا ايكسز ٫ بأؽ َٔ 

ا٫غتعا١ْ بٓكٛم ايكٛاٌْ إكاض١ْ طإا أْٗا ٫ ؽايـ ايٓٛاّ ايعاّ ٗ 

 اؾعا٥ط.

ؾؿُٝا ٜتعًل بتشسٜس ايٛقت ايصٟ ٜٓتر ؾٝ٘ ايتعبرل عٔ اٱضاز٠ عدل 

عا٬َت اٱيهذل١ْٝٚ َٔ قإْٛ إ ا٫ْذلْت أثطٙ, لس إٔ ْل إاز٠ 

ا٭ضزْٞ ٜٓل ع٢ً إٔ ايٛقت ٜتشسز بع١ًُٝ ايًُؼ أٚ ايهػ٘ ع٢ً 

أٜك١ْٛ ايكبٍٛ ٖٚٛ ْؿؼ اؿهِ ايصٟ دا٤ ب٘ قإْٛ ايتٛدٝ٘ ا٭ٚضٚبٞ إ٫ 

إٔ ْعٝات ٓا١ٜ إػتًٗو ٚايؿك٘ ضؾها ٖصا اؿهِ ع٢ً اعتباض إٔ 

ايهػ٘ ع٢ً ا٭ٜك١ْٛ قس وسخ خڀأ
(20)

ـ ٗ ساي١ , ٚيهٔ إػأي١ ؽتً

اغتعُاٍ ايطغاي١ اٱيهذل١ْٝٚ نٛغ١ًٝ يًتعبرل عٔ اٱضاز٠ عدل ا٫ْذلْت, 

ؾإٛنٛع ايصٟ مٔ ٜكسزٙ ٖٓا ٖٛ ؼسٜس ايٛقت ايصٟ ٜٓتر ؾٝ٘ ايتعبرل 

عٔ اٱضاز٠ بٛاغڀ١ ضغاي١ َعًَٛات إيهذل١ْٝٚ أثطٙ عدل ا٫ْذلْت, ٖٚصا 

إ تػًُٗا ع٢ً سس ا٭َط ٜتأثط بتشسٜس ظَإ إضغاٍ ضغاي١ َعًَٛات ٚظَ

َٔ قإْٛ إعا٬َت اٱيهذل١ْٝٚ ا٭ضزْٞ  غٛا٤, ٖٚصا َا عاؾت٘ إاز٠ 

(21)
 سٝح دا٤ ؾٝٗا َا ًٜٞ:

تعتدل ضغاي١ إعًَٛات قس أضغًت َٔ ٚقت زخٛشلا إٍ ْٛاّ َعاؾ١  - أ

َعًَٛات ٫ ىه  يػٝڀط٠ إٓؿ٧ أٚ ايؿدل ايصٟ أضغٌ ايطغاي١ 

أٚ إطغٌ إيٝ٘ ع٢ً غرل شيو؛ ٚإككٛز  ْٝاب١ عٓ٘ َا مل ٜتؿل إٓؿ٧

 –ٖٓا إٔ إٓؿ٧ قس أْؿأ ايطغاي١ باغتعُاٍ اؿاغٛب خاقت٘ 

أٚ أْ٘ قس أْؿأٖا عٔ ططٜل ؾدل آخط ٜٓٛب  -إػتدسّ َٔ قبً٘

عٓ٘, ٚعًٝ٘ ؾإٕ ايطغاي١ تهٕٛ ست٢ ٖصا ايٛقت زاخٌ ْٛاَ٘ ٚمل 

ؽطز ؾٝ٘ َٔ تطغٌ بعس إٍ ٚدٗتٗا ٚوسز ٚقت إضغاشلا بايٛقت ايصٟ 

ٚتسخٌ إٍ ْٛاّ آخط ٫ ٜهٕٛ يًُٓؿ٧  -ٖٚٛ إطغٌ –ْٛاّ إٓؿ٧ 

غٝڀط٠ عًٝ٘, ٖٚصا ايٓٛاّ إَا إٔ ٜهٕٛ ْٛاّ إطغٌ إيٝ٘ َباؾط٠ 

ٖٚصا ٖٛ آخط َٓتٗاٖا, أٚ ٜهٕٛ ٖصا ايٓٛاّ ٖٛ ْٛاّ َعٚز خس١َ 

ا٫ْذلْت ٚايصٟ ٜتػًِ ايطغاي١ أ٫ٚ ثِ ٜعٌُ ع٢ً تٛدٝٗٗا إٍ إطغٌ 

يٝ٘ بعس شيو, َٚ  شيو ٫ ٜػطٟ ٖصا إعٝاض ٗ ساي١ ٚدٛز اتؿام بٌ إ
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ايعاقسٜٔ ع٢ً خ٬ؾ٘, ؾكس ٜؿذلٙ إطغٌ إيٝ٘ أ٫چ تعس ايطغاي١ 

َطغ١ً َٔ إٓؿ٧ إ٫ بؿتشٗا ؾعًٝا بعس إٔ تسخٌ ْٛاَ٘, ْٚككس 

بصيو زخٛشلا ٗ بطٜسٙ اٱيهذلْٚٞ
(22)

  .

١ َعًَٛات يتػًِ ضغا٥ٌ إشا نإ إطغٌ إيٝ٘ قس سسز ْٛاّ َعاؾ  - ب

إعًَٛات, ؾتعتدل ايطغاي١ قس تػًُٗا عٓس زخٛشلا إٍ شيو ايٓٛاّ, 

ؾإشا أضغًت ايطغاي١ إٍ ْٛاّ غرل ايصٟ مت ؼسٜسٙ ؾٝعتدل إضغاشلا قس مت 

َٓص قٝاّ إطغٌ إيٝ٘ با٫ط٬ع عًٝٗا ٭ٍٚ َط٠, ٚا٬ٕسٜ َٔ خ٬ٍ 

ايع١ًُٝ عٓسَا ٜؿذلٙ ٖصا ايٓل إٔ ٖصٙ اؿاي١ تڀطأ َٔ ايٓاس١ٝ 

إطغٌ إيٝ٘ إٔ تٛد٘ ايطغاي١ إٍ ْٛاّ َعٌ عس شات٘. ؾؿٞ ٖصٙ 

اؿاي١ ٜعتدل ٚقت تػًُٗا ٖٛ ْؿؼ ٚقت زخٛشلا إٍ ٖصا ايٓٛاّ, أَا 

ٗ ساي١ إضغاشلا إٍ ْٛاّ غرل ايٓٛاّ ايصٟ سسزٙ إطغٌ إيٝ٘ ؾٗٓا 

تباض ايطغاي١ ٜ٪خص َعٝاض ا٫ط٬ع, َع٢ٓ إٔ ايكإْٛ قس قطض عسّ اع

َطغ١ً ٗ ٖصٙ اؿاي١ إ٫ َٔ تاضٜذ اط٬ع إطغٌ إيٝ٘ ع٢ً قتٛاٖا.

إشا مل وسز إطغٌ إيٝ٘ ْٛاّ َعاؾ١ َعًَٛات يتػًِ ضغا٥ٌ  - ت

إعًَٛات, ؾٝعتدل ٚقت تػًِ ايطغاي١ عٓس زخٛشلا ٭ٟ ْٛاّ 

َعًَٛات تاب  يًُطغٌ إيٝ٘, ٚا٬ٕسٜ إٔ ٖصٙ اؿاي١ تؿٝس سهُا 

ٙ إٔ ٚقت زخٍٛ ضغاي١ إٓؿ٧ ْٛاّ إطغٌ إيٝ٘ أٚ أٟ عاَا َؿاز

ْٛاّ آخط تاب  ي٘ ٖٛ ٚقت إضغاٍ ايطغاي١ بػض ايٓٛط عٔ ا٫ط٬ع 

ع٢ً قتٛاٖا, َٚٔ اؾسٜط شنطٙ إٔ ؼسٜس أٟ ْٛاّ آخط تاب  يًُطغٌ 

إيٝ٘ ٜك  عب٤ إثبات٘ ع٢ً غًڀات ايتٛثٝل اٱيهذلْٚٞ ايٛغٝڀ١, أٚ 

ٚ َسٜط ايؿبه١ إطتب٘ بٗا ْٛاّ إطغٌ ع٢ً َعٚز خس١َ ا٫ْذلْت أ

إيٝ٘
(23).

أَا ؾُٝا ىل إهإ ايصٟ ٜٓتر ؾٝ٘ ايتعبرل عٔ اٱضاز٠ عدل ا٫ْذلْت أثطٙ؛ 

ؾإْ٘ ٜتشسز بتشسٜس َهإ إضغاٍ ضغاي١ إعًَٛات اٱيهذل١ْٝٚ, ٚنصيو 

َٔ قإْٛ  بتشسٜس َهإ اغت٬َٗا, ٖٚصا َا أدابتٓا عًٝ٘ إاز٠ 

 ٱيهذل١ْٝٚ سٝح:إعا٬َت ا
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تعتدل ضغاي١ إعًَٛات قس أضغًت َٔ إهإ ايصٟ ٜك  ؾٝ٘ َكط عٌُ  - أ

إٓؿ٧ ٚأْٗا اغتًُت ٗ إهإ ايصٟ ٜك  ؾٝ٘ َكط عٌُ إطغٌ إيٝ٘, 

ٚإشا مل ٜهٔ ٭ٟ َُٓٗا َكط عٌُ ٜعتدل َهإ إقاَت٘ َكطا يعًُ٘, َا 

يو, ٬ْٚسٜ مل ٜهٔ ْٓؿ٧ ايطغاي١ ٚإطغٌ إيٝ٘ قس اتؿكا ع٢ً غرل ش

َٔ خ٬ٍ ٖصا ايٓل إٔ َهإ إضغاٍ ضغاي١ إعًَٛات ٚاييت قس 

تتهُٔ اٱهاب ٚايكبٍٛ ٚؾكا شلصا إعٝاض ٖٛ َكط عٌُ إٓؿ٧, أَا 

َكط عٌُ إطغٌ إيٝ٘ ؾٝعتدل َهإ اغت٬ّ ضغاي١ إعًَٛات ٚاييت قس 

٢ تتهُٔ اٱهاب ٚايكبٍٛ, ٚٗ ساي١ مل ٜهٔ ٭ٟ َُٓٗا أٚ ٭سسُٖا عً

ا٭قٌ َكط اٱقا١َ ٗ ٖصٙ اؿاي١ ٜعتدل إهإ إعتُس يًُٓؿ٧ أٚ 

إطغٌ إيٝ٘, اٱداب١ ع٢ً شيو تتُجٌ ٗ ايؿكط٠ )ب( َٔ ْؿؼ إاز٠ 

سٝح:

إشا نإ يًُٓؿ٧ أٚ إطغٌ إيٝ٘ أنجط َٔ َكط ٭عُاي٘ ؾٝعتدل إكط  - ب

ا٭قطب ق١ً بإعا١ًَ ٖٛ َهإ اٱضغاٍ أٚ ايتػًِ ٚعٓس تعصض 

 دٝ  ٜعتدل َكط ايعٌُ ايط٥ٝؼ ٖٛ َهإ اٱضغاٍ أٚ ايتػًِ.          ايذل

8 

إٕ ايعكس إدلّ عدل ا٫ْذلْت عكس ٜتِ إبطاَ٘ عٔ بعس, أٟ زٕٚ 

اؿاد١ إٍ تٛادس ا٭ططاف ٚايتكا٥ِٗ بؿهٌ َازٟ ٗ فًؼ ايعكس, ؾؿٞ 

ؿ١ٛ تبازٍ ايذلانٞ ٜكسض اٱهاب ٜٚكذلٕ ب٘ ايكبٍٛ عدل ططٜل زلعٞ 

ٟ َٔ خ٬ٍ ؾبه١ ا٫ْذلْت ٚشيو بايتؿاعٌ بٌ أططاف ٜهُِٗ بكط

فًؼ سهُٞ اؾذلانٞ ٚاسس. َٚٔ ثِ ؾٗٛ عكس ؾٛضٟ َتعاقط ا٫ْعكاز 

بايٓػب١ يه٬ ططؾٝ٘ ضغِ ُاَ٘ عٔ بعس, ٚيصيو ؾإْ٘ ٜٓسضز نُٔ ايعكٛز 

اييت تتِ َا بٌ سانطٜٔ ٗ ايعَٔ ٚغا٥بٌ ٗ إهإ.

وسخ بٛاغڀ١ اغتدساّ أنجط َٔ تك١ٝٓ  ٕ ايتعبرل عٔ اٱضاز٠ قس إ 

تكسَٗا ؾبه١ ا٫ْذلْت, سٝح َٔ إُهٔ إدطا٤ ٖصا ايتعاقس عٔ ططٜل 

تك١ٝٓ ايطغا٥ٌ اٱيهذل١ْٝٚ أٚ عٔ ططٜل قؿش١ ايٜٛب ْؿػٗا أٚ عٔ 

ططٜل تك١ٝٓ اؿٛاض إباؾط. غرل إٔ عسّ تِٓٛٝ إؿطع اؾعا٥طٟ يكإْٛ 

سهاّ ايتعبرل عٔ اٱضاز٠ ٗ ايعكٛز إعا٬َت اٱيهذل١ْٝٚ َٔ د١ٗ  ٚ٭
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اٱيهذل١ْٝٚ َٔ د١ٗ أخط٣ ٜجرل ايهجرل َٔ ايكعاب بايٓٛط إٍ إداطط 

ٝٗا إيإتعًك١ بايجك١ اييت تٛؾط يًُتعاقسٜٔ خاق١ تًو اييت قس ٜتعطض 

إػتًٗو. ٖصٙ  قعٛب١ تػتُس ٚدٛزٖا َٔ ايڀبٝع١ اي٬َاز١ٜ ٚايعا١ٕٝ 

ْٚٞ, ٚاييت ػعٌ َٔ ايكعٛب١  ؼسٜس ايكإْٛ يٛغ١ًٝ إبطاّ ايعكس اٱيهذل

ايٛادب ايتڀبٝل ٚاؾ١ٗ ايكها١ٝ٥ إدتك١ ٗ ْٛطٙ.

 اهلٕاوؼ ٔاملسادع املعتىــــــــدٚ

                                                 
ٗ ؾطح ايكإْٛ إسْٞ اؾسٜس, َكازض ا٫يتعاّ, اجملًس عبس ايطظام أٓس ايػٓٗٛضٟ, ايٛغٝ٘ ( 1)

 .848 -847, م م 8998, 3ا٭ٍٚ, َٓؿٛضات اؿًيب اؿكٛق١ٝ, برلٚت, يبٓإ,ٙ 

أغا١َ فاٖس, خكٛق١ٝ ايتعاقس عدل ا٫ْذلْت, زاض ايٓٗه١ ايعطب١ٝ يًٓؿط ٚايتٛظٜ  ( 2)

 .34 -33, م م 0222ٚايڀباع١, ايكاٖط٠, 

اّ َعاؾ١ إعًَٛات ٗ ايكإْٛ اؾعا٥طٟ, ٜٓبػٞ ايعٛز٠ إٍ تًو اييت دا٤ت بٗا ٗ غٝاب تعطٜـ ْٛ

َٔ قإْٛ إعا٬َت اٱيهذل١ْٝٚ ا٭ضزْٞ  0ايكٛاٌْ إكاض١ْ ٗ ٖصا اجملاٍ, ؾكس عطؾت إاز٠ 

( ْٛاّ 0228زٜػُدل  38بتاضٜذ  4504)َٓؿٛض ٗ اؾطٜس٠ ايطزل١ٝ ضقِ  0228يػ١ٓ  85ضقِ 

عًَٛات بأْ٘: "ايٓٛاّ ا٫يهذلْٚٞ إػتدسّ ٱْؿا٤ ضغا٥ٌ إعًَٛات أٚ إضغاشلا أٚ َعاؾ١ إ

َٔ قإْٛ  0تػًُٗا أٚ َعاؾتٗا أٚ ؽعٜٓٗا أٚ ػٗٝعٖا ع٢ً أٟ ٚد٘ آخط." ٚدا٤ ٗ إاز٠ 

,:" ْٛاّ إعًَٛات 0220يػ١ٓ  20إعا٬َت ٚايتذاض٠ اٱيهذل١ْٝٚ ٱَاض٠ زبٞ ضقِ 

إيهذلْٚٞ ٱْؿا٤ أٚ اغتدطاز أٚ ؽعٜٔ أٚ عطض أٚ َعاؾ١ إعًَٛات أٚ ا٫يهذلْٚٞ: ْٛاّ 

 ايطغا٥ٌ إيهذلْٚٝا".

, م 8994َٓصض ايؿهٌ, غعٝس ؾٝدٛ, َكاٍ َٓؿٛض ٗ ف١ً ايكإْٛ ا٭ضز١ْٝ, ايعسز ايجايح, ( 3)

57. 

ٞ, زاض ْهاٍ غًِٝ بطِٖ, أسهاّ عكٛز ايتذاض٠ اٱيهذل١ْٝٚ, ايڀبع١ ا٭ٍٚ, اٱقساض ايجاْ (4)

 .43-40ايجكاؾ١ يًٓؿط ٚايتٛظٜ , ا٭ضزٕ, م م 

 .69( أغا١َ فاٖس, َطد  غابل, م 5)

, قُس سػٌ َٓكٛض, إػ٪ٚي١ٝ اٱيهذل١ْٝٚ, زاض 72( أغا١َ فاٖس, إطد  ْؿػ٘ , م 6)

 .67,م  0223اؾاَع١ اؾسٜس٠, اٱغهٓسض١ٜ, 

عدل ؾبه١ ا٫ْذلْت, زاض ايجكاؾ١, عُإ,  ( بؿاض قُٛز زٚزٜٔ, اٱطاض ايكاْْٛٞ يًعكس إدل7ّ)

  .838, م 0226ا٭ضزٕ, 

( عطؾت إاز٠ ايجا١ْٝ َٔ قإْٛ إعا٬َت اٱيهذل١ْٝٚ ا٭ضزْٞ ايٛغٝ٘ اٱيهذلْٚٞ بأْ٘ بطْاَر 8)

اؿاغٛب أٚ أٟ ٚغ١ًٝ إيهذل١ْٝٚ أخط٣ تػتعٌُ َٔ أدٌ تٓؿٝص إدطا٤ أٚ ا٫غتذاب١ ٱدطا٤ 

 ٚ تػًِ ضغاي١ َعًَٛات زٕٚ تسخٌ ؾدكٞ.بككس إْؿا٤ أٚ إضغاٍ أ
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( إٓؿ٧ نُا عطؾت٘ إاز٠ ايجا١ْٝ َٔ قإْٛ إعا٬َت اٱيهذل١ْٝٚ ا٭ضزْٞ ٖٛ ايؿدل ايصٟ 9)

ٜكّٛ بٓؿػ٘ أٚ بٛاغڀ١ َٔ ٜٓٝب٘ بإْؿا٤ أٚ إضغاٍ ضغاي١ إعًَٛات قبٌ تػًُٗا ٚؽعٜٓٗا َٔ 

 إطغٌ إيٝ٘.

 .9( أغا١َ فاٖس, إطد  ايػابل م10)

 .70 -78( أغا١َ فاٖس, إطد  ايػابل م م11)

( ؾاضٚم ا٭باقرلٟ, عكس ا٫ؾذلاى ٗ قٛاعس إعًَٛات عدل ؾبه١ ا٫ْذلْت, زضاغ١ تڀبٝك١ٝ 12)

, م 0220يعكٛز ايتذاض٠ اٱيهذل١ْٝٚ ايسٚي١ٝ, زاض اؾاَع١ اؾسٜس٠ يًٓؿط, اٱغهٓسض١ٜ, 

35. 

(13 ) Barahasima Chanikire, Problèmes juridiques posés par l’internet dans la 
vente internationale de marchandises,d’Abomey- Canavi, Benin, 
Diplôme d’etudes superieures specialisées, option droit des affaires, 

université  2003- 2004, p 11, version pdf  

(14) http://www.urdri.fdspt.rnu.tn/articles/samia_contrat_electronique.htm
, Samia Ben Ismail Kamoun, La formation du contrat de vente 

électronique et le droit commun des contrats   

, قُس سػٌ َٓكٛض, َطد  غابل, م 85-84( أغا١َ فاٖس, إطد  ايػابل م م 15)

69. 

ذلْٝت, زضاغ١ َكاض١ْ, إهتب١ ايكا١ْْٝٛ, ( أ. أٓس خايس ايعذٛيٞ, ايتعاقس عٔ ططٜل ا٭16ْ)

 .48, م 0220عُإ, ا٭ضزٕ, طبع١ 

(17) Vincent GAUTRAI,S Les Principes d’UNIDROIT face au contrat 
électronique, 2002 p 504, version pdf. 

 .78 -72( قُس سػٌ َٓكٛض, َطد  غابل, م م 18)

, ف١ً ْكاب١ احملاٌَ 8ذاض٠ اٱيهذل١ْٝٚ, ٙ( ْٜٛؼ عطب, قإْٛ تك١ٝٓ إعًَٛات ٚايت19)

  .888, بؿاض قُٛز زٚزٜٔ, َطد  غابل, م 06., م 0224, 0223ا٭ضزٌْٝ, عُإ, 

(20)  Nathalie Moreau, La formation du contrat electronique, DEA droit des 
contrats, université de Lille 2, 2003- 2004, p54, version pdf.  

 َٔ قإْٛ نٓسا إٛسس بؿإٔ ايتذاض٠ اٱيهذل١ْٝٚ. 03ٖصا َا دا٤ ٗ ْل إاز٠  (21) 

0. Sauf convention contraire entre l’expéditeur et le destinataire d’un 
message de données, l’expédition d’un message de données intervient 
lorsque celuici entre dans un système d’information ne dépendant pas 
de l’expéditeur. 

5. Sauf convention contraire entre l’expéditeur et le destinataire, le moment 
de la réception du message de données est défini comme suit: 

a) Si le destinataire a désigné un système d’information pour recevoir des 
messages de données : 

i) C’est le moment où le message de données entre dans le système 
d’information désigné; 
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ii) Dans le cas où le message de données est envoyé à un autre système 
d’information du destinataire que le système désigné, c’est le moment 
où le message est relevé par le destinataire; 
b) Si le destinataire n’a pas désigné de système d’information, c’est le 
moment où le message de données entre dans un système d’information du 

destinataire. 
3. Les dispositions du paragraphe 5 s’appliquent même si le lieu où est situé 

le système d’information est différent du lieu où le message de données 
est réputé être reçu selon le paragraphe 4. 

2. Sauf convention contraire entre l’expéditeur et le destinataire, le message 
de données est réputé avoir été expédié du lieu où l’expéditeur a son 
établissement et avoir été reçu au lieu où le destinataire a son 
établissement. Aux fins du présent paragraphe : 

a) Si l’expéditeur ou le destinataire a plus d’un établissement, 
l’établissement retenu est celui qui a la relation la plus étroite avec 
l’opération sousjacente ou, en l’absence d’opération sous-jacente, 
l’établissement principal; 

b) Si l’expéditeur ou le destinataire n’a pas d’établissement, sa résidence 
habituelle en tient lieu. 

 .06َات ٚايتذاض٠ اٱيهذل١ْٝٚ, َطد  غابل, م ( ْٜٛؼ عطب, قإْٛ تك١ٝٓ إع22ًٛ)

 .06( ْٜٛؼ عطب, قإْٛ تك١ٝٓ إعًَٛات ٚايتذاض٠ اٱيهذل١ْٝٚ, َطد  غابل, م 23)


